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چکیــده | انســان بــهعنــوان موجــودی اجتماعــی بســیاری از تواناییهــای خــود را از جامعــه و محیطهــای
عمومــی کســب میکنــد .بــه ایــن معنــا کــه فضاهــای عمومــی در شــهر ،عرصــۀ کســب مهــارت ،آمــوزش و
تمریــن رفتارهــای اجتماعــی بــرای انســان اســت .در ایــن میــان ،آمــوزش نقــش بــه ســزایی در رشــد و تکامــل
انســان در فراینــد اجتماعیشــدن دارد .رونــد اجتماعیشــدن از کودکــی آغــاز میشــود و در تمــام ســالهای
عمــر بــا او همــراه خواهــد بــود .البتــه بایــد توجــه داشــت در مقابــل تمایــل انســان بــه اجتماعیشــدن ،جامعــه
نیــز بایــد آمادگــی اجتماعیکــردن و درونیســازی ارزشهــا را در انســان داشــته باشــد.
چهــارراه ولیعصــر کــه محــل تقاطــع دو خیابــان اصلــی و بســیار مهــم ولیعصــر و انقــاب اســت ،نقطــۀ ثقــل
مرکــز فضایــی شــهر تهــران بــه حســاب میآیــد .ایــن مــکان بــا توجــه بــه موقعیــت منحصــر بــه فــرد خــود
میتوانســته یکــی از مهمتریــن ،مقبولتریــن و ســرزندهترین فضاهــای عمومــی در شــهر تهــران باشــد ،امــا
اگــر امــروز ایــن مــکان بــا تمــام پتانســیلهای نامبــرده ،نتوانســته اســت در کارکــرد اصلــی خــود ظاهــر شــود،
چــه موانعــی بــر ســر شــکلگیری فضــای نویــن شــهری در چهــارراه ولیعصــر وجــود دارد؟
ایــن مقالــه ضمــن پرداختــن بــه فراینــد اجتماعیشــدن انســان ،نقــش آن را در فضاهــای عمومــی شــهر
مطالعــه میکنــد .در بخــش بعــد بــه بررســی چهــارراه ولیعصــر بــه عنــوان فضایــی بــا پتانســیل زیــاد بــرای
تبدیلشــدن بــه یــک فضــای جمعــی میپــردازد و در انتهــا عوامــل بازدارنــدۀ تبدیــل چهــارراه ولیعصــر بــه
یــک فضاهــای جمعــی شــهری فعــال و باکیفیــت را عنــوان میکنــد.

واژگان کلیدی | فضای جمعی ،فضای عمومی ،چهارراه ولیعصر ،فرایند اجتماعیشدن.

انسان و فرایند اجتماعیشدن

انســان یــک موجــود اجتماعــی اســت .معنــای عمیــق ایــن
گــزاره آن اســت کــه بــدون روابــط اجتماعــی هرگــز انســانی
کــه مــا میشناســیم وجــود خارجــی نخواهــد داشــت .فراینــد
اجتماعیشــدن انســان خــود موضوعــی بســیار مهــم و قابلتأمــل
اســت .امــروزه ایــن فراینــد را دیگــر «انطبــاق انســان بــا جامعــه»
نمینامنــد ،زیــرا ایــن تعبیــر از اجتماعیشــدن ،رســمی ،اجبــاری
و مکانیکــی اســت و لــذا مــردود شــمرده میشــود (کوئــن.)1382 ،
انســان از بــدو تولــد تحــت تأثیــر آمــوزش قــرار دارد و بخــش
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عمــدۀ ایــن آمــوزش در حــوزۀ شــبکۀ ارتباطــات فــرد بــا دیگــران
در «جامعــه» -جاییکــه رشــد و موجودیــت انســان از آن طریــق
شــکل میگیــرد ،انجــام میشــود  .ایــن پدیــده را فراینــد یــا
فراگــرد «اجتماعیشــدن» مینامنــد .بنابرایــن شــخصیت فــردی
یــا هویتســازی انســانها در فراینــد مبادلــۀ فعــال و مثبــت بــا
اجتمــاع و واقعیتهــای آن شــکل میگیــرد (ســتوده.)1387 ،

اجتماعیشــدن قســمتی از رونــد آمــوزش اجتماعــی اســت کــه
در نهایــت موجــب رشــد و تکامــل انســان در قالــب مناســبات
اجتماعــی میشــود .آموزشهــای اجتماعــی بــه دو دســتۀ کلــی
قابــل تقســیم هســتند « :آموزشهــای رســمی» ،مبتنــی بــر
برنامــه ،اجبــاری و بــر پایــۀ هدفهــای خــاص و «آموزشهــای

فضای جمعی :ضرورتها و موانع | ناصر براتی و شهرزاد خادمی
غیررســمی» ،اختیــاری ،بدونبرنامــه و بــر پایــۀ اهــداف عــام.
معمــوالً آموزشهایــی کــه از نــوع اختیــاری هســتند ،تأثیرگذارتــر
و ماندگارتــر هســتند .آموزشهــای اجتماعــی غیررســمی ،موجــب
زمینهســازی بــرای پیبــردن بــه تصــورات ارزشــی جامعــه،
شــرایط مطلــوب اجتماعــی و نیــز هنجارهــا و قواعــد اجتماعــی
و نقشهــای اجتماعــی میشــود .ایــن آموزشهــا بــه افــراد
نشــان میدهنــد کــه چگونــه بایــد پایگاههــای خاصــی را در
جامعــه اشــغال کننــد و در چارچــوب آن بــه ایفــای نقــش مؤثــر
بپردازنــد .ماننــد نقشهــای جنســیتی ،ســنی ،شــغلی و گروهــی.
آمــوزش اجتماعــی معمــوالً از طریــق شــبکۀ پیچیــده روابــط و
عناصــر متعــدد آن از طریــق آزمــون و خطــا ،بــه روش دریافــت
سیســتماتیک مجــازات یــا پــاداش ،توجــه بــه الگــو و برخــورد فعاالنۀ
رفتــاری بــا دیگــران ،ایجــاد ســاختارهای انتظاراتــی ،روندهــای
مقایســه اجتماعــی و  ...انجــام میپذیــرد (.)La Belle, 1982
حاصــل ایــن رونــد را میتــوان درونیســازی و نهادینهکــردن
شــخصیت ،هنجارهــا و ارزشهــای اجتماعــی و همینطــور قواعــد
و هنجارهــای قابــل قبــول از طریــق فرایندهــای جامعهپذیــری،
یادگیــری و ســپس ایفــای نقشهــای مختلــف دانســت.
«امیــل دورکیــم» معتقــد اســت اجتمــاع مقــدم بــر فــرد اســت،
زیــرا حیــات فــردی در واقــع محصــول فعالیتهــای متقابلی اســت
کــه در جامعــه شــکل میگیــرد .بــه همیــن علــت اســت کــه اگــر
کــودک انســان را دور از جامعــه قــرار دهیــم( ،چنانکــه در مــورد
دو کــودک هنــدی کــه ســالها در جنــگل و بــا حیوانــات زندگــی
کــرده بودنــد دیدهشــد) هیچگونــه شــباهتی بیــن آنهــا و دیگــران
دیــده نخواهــد شــد .فراینــد اجتماعیشــدن باعــث میشــود
زمینــۀ همراهشــدن فــرد بــا بدنــۀ جامعــه ،از طریــق آمــوزش،
یادگیــری و تمریــن قانونپذیــری ،نظمپذیــری ،برنامهپذیــری،
رعایــت حقــوق جمعــی و ایجــاد حــس تعلــق و نیــز احســاس
مســئولیت در مقابــل محیــط و جامعــه ،فراهــم آیــد .ایــن رونــد
باعــث نظــم و ثبــات اجتماعــی میشــود .ولــی ،در عیــن حــال،
لــوازم تحــول منطقــی و مثبــت در شــرایط اجتماعــی را شــکل
میدهــد .بــه ایــن ترتیــب ،تعامــات مســتمر ،آگاهانــه و اختیــاری
بیــن فــرد و جامعــه رونــد ایســتایی و پویایــی جامعــه را همزمــان
امکانپذیــر میکنــد.
قرارگرفتــن افــراد در معــرض تعامــات مثبــت و ســازندۀ اجتماعی
باعــث میشــود امــکان پیشبینــی و ســاخت پیشفرضهــا و
فرضیههــا بــرای فــرد امکانپذیــر شــود .ســاخت پیشفرضهــا
و فرضیههــا در زندگــی بشــر بســیار مهــم و تعیینکننــده اســت،
زیــرا بــر ایــن اســاس فــرد میتوانــد عواقــب یــک رفتــار یــا گفتــار
خــاص در جامعــه را حــدس بزنــد و بــا ایــن آگاهــی نقــش خــود را
بهخوبــی بــازی کــرده و تعامــل موفقــی بــا جامعــه و محیط داشــته
باشــد بــه نحــوی کــه در ایــن ارتباطهــا بیشــترین بهــره را بــرده

و کمتریــن هزینــه را متقبــل شــود .البتــه ایــن امــر مشــروط بــر
ایــن اســت کــه فــرد در فراینــد تربیــت خــود صالحیــت پذیــرش
پــاداش یــا مجــازات و نیــز تحمــل بــار قبــول نظــام ارزشــی،
هنجارهــا و قیدهــای اجتماعــی را بــه شــکلی درونیشــده ،پیــدا
کــرده باشــد .پــس تعامــل ســازندۀ فــرد بــا جامعــه زمینههایــی
را فراهــم میکنــد کــه در آنهــا زندگــی اجتماعــی بــه بهتریــن
نحــو ممکــن شــکل میگیــرد ضمــن آنکــه تحــوالت الزم را
هــم بــ ه موقــع ســامان میدهــد ،مســتقر و نهادینــه میکنــد
(نژادابراهیمــی و فرشــچیان.)1393 ،
افــراد جامعــه ،بــا درونیســازی نظــام و الگــوی رفتــاری ،ارزشــی
و هنجــاری و بــا دانشــی کــه از ایــن طریــق کســب کردهانــد،
قــادر خواهنــد بــود بــا مراجعــه بــه ایــن نظــام و الگــوی شــناختی،
هــرگاه بــا پدیدههــای اجتماعــی ،حتــی پدیدههــای جدیــد،
روبــرو شــدند ،بــا اتــکا بــه الگــوی هنجــاری درونیشــده و
مطابقــت پدیــدۀ مــورد نظــر بــا آن و نیــز بــا بهرهگیــری از
عقالنیــت و منطــق خــود واکنــش مناســب را از خــود بــروز دهنــد.
هــر چنــد فــرد کنتــرل هــوش هیجانــی و بهرهگیــری بــه موقــع از
عقــل و منطــق را هــم بــه میــزان زیــادی از محیــط و جامع ـهای
کــه در آن زندگــی میکنــد فرامیگیــرد .فــرد حتــی عمــدۀ
تصوراتــش از خــود ،دیگــران ،جامعــه و نظــام هســتی را نیــز از
جامعــه میآمــوزد .مســلماً قــدرت و شــجاعت پرســشگری و
نقــد ،تصمیمگیــری ،خالقیــت و کشــف را هــم میتــوان جزئــی
از آموزههــای اجتماعــی قلمــداد کــرد .بنابرایــن ،میتــوان گفــت
انســان از راه رویارویــی نظامیافتــه بــا افــراد همنــوع در جامعــه،
میتوانــد بــه هســتی انســانی ،اجتماعــی و فرهنگــی خویــش
تحقــق بخشــد .درحالیکــه همزمــان میتوانــد از امکاناتــی
کــه جامعــه در اختیــارش میگــذارد در راســتای خودشــکوفایی
شــخصیتی و مهارتهــای زندگــی بهرهمنــد شــود.
رونــد اجتماعیشــدن در زمــان کودکــی آغــاز میشــود ،ولــی
بــرای تمــام مــدت عمــر ادامــه مییابــد .اساســیترین بخــش
اجتماعیشــدن در زمــان کودکــی محقــق میشــود کــه در طــی
آن کــودک انســان قرائــت و تفســیر رخدادهــا ،زبــان و نحــوۀ
بهرهگیــری از آن ،گفتمــان ،مهارتهــای اجتماعــی ،پذیــرش
و نحــوۀ بهکارگیــری ارزشهــا و هنجارهــا ،کنــش متقابــل،
تجربهپذیــری عاطفــی ،تصــور فــرد از خــود و جامعــه و امثــال
آنهــا را فرامیگیــرد .از ایــن طریــق ،فــرد شــیوههای زندگــی
فــردی و اجتماعــی ،شــخصیتپذیری و توانایــی ایفــای نقــش در
جامعــه را میآمــوزد (منصــوری و قــره بیگلــو.)1390 ،
در کنــار ایــن گزارههــا بایــد بــه یــک نکتــه بســیار مهــم دیگــر هم
اشــاره کــرد و آن ایــن اســت کــه در مقابــل گرایــش ذاتــی انســان
بــه اجتماعیشــدن ،الزم اســت محیــط و جامعــه هــم تمایــل بــه
اجتماعیکــردن و درونیســازی ارزشهــا و هنجارهــا را در خــود
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جســتار
داشــته باشــند و در غیــر ایــن صــورت تناقضــی پیــش خواهــد آمد
کــه در آن ،جامعــه ،خــود در مســیر رونــد اجتماعیشــدن فــرد،
تبدیــل بــه یــک مانــع و مزاحــم میشــود .نتیجــۀ چنیــن حالتــی
شــکلگیری معضــات عمیــق بــرای فــرد و اجتمــاع خواهــد بــود.
فضاهــای عمومــی شــهری نقــش بســیار تعیینکننــدهای در ایــن
خصــوص دارنــد.

ف راینــد اجتماع یشــدن و نقــش فضاهــای عموم ــی
شهری در آن

تــا اینجــا بــه اهمیــت ف راینــد اجتماعیشــدن فــرد و نتایــج آن
پــی بردیــم .اجتماعیشــدن در بســتر محیطــی اتفــاق میافتــد
کــه از خانــه تــا کل جهــان را دربرمیگیــرد .فضاهــای عمومــی
شــهری یکــی از مهمتریــن محیطهایــی اســت کــه انســان
میتوانــد بــا غوطــهور شــدن در آن ،ضمــن رهابــودن از
قی دوبندهــای رســمی و دیدهنشــدن ،خــود را در میــان کاروان
حیــات جامعــۀ بشــری جــای دهــد« .دیویــد هــاروی» معتقــد
اســت شــهرها در فضاهــای عمومــی بازتولیــد میشــوند و انســان
نیــز «خــود» اجتماعــی خــود را بــهطــور مســتمر در فضاهــای
عمومــی بازتعریــف میکنــد.
پــس از رویکارآمــدن رژیــم پهلــوی در ایــران و تــاش ایــن رژیــم
در ایجــاد تغییــرات بنیادیــن در ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگــی
جامعــه ،محــات شــهری از هــم گسســتند و بــا اتــکا بــه ملزومــات
زندگــی مــدرن مقــرر شــد کــه جــای آن را بــا شــهر در معنــای
مــدرن آن و شــکلگیری پدیــدۀ جدیــدی بــه نــام شــهروند پــر
کننــد؛ اتفاقــی کــه هرگــز روی نــداد (بمانیــان.)1385 ،

اعتقــادات ،توقعــات ،نقشهــا ،موقعیتهــا ،هنجارهــای مــورد بــاور
و ارزشهــای خــود وارد آنهــا میشــوند .عواملــی کــه مبتنیبــر
متغیرهایــی چــون جایــگاه طبقاتــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،قومــی،
مذهبــی ،تحصیلــی ،نــژاد و تربیــت خانوادگــی هســتند (قنبــران
و جعفــری .)1393 ،در کنارهــم قرارگرفتــن ایــن طیــف بســیار
متنــوع و مختلــف در فضاهــای عمومــی خــود یــک پدیــدۀ مهــم
و قابلتأمــل اســت.
فضاهــای عمومــی شــهری ،بــهواســطۀ ماهیتــی کــه دارنــد ،نوعــی
محیــط دموکراتیــزه را بــه وجــود میآورنــد ،زیــرا ایــن فضاهــا
بــه ســوی همــۀ گروههــا و اقشــار گوناگــون از هــر جنــس،
نــژاد ،مذهــب ،طیــف گرایشهــای سیاســی ،طبقــۀ اجتماعــی و
اقتصــادی ،تحصیــات ،و  ...بــاز اســت .بــه ایــن ترتیــب فضــای
عمومــی شــهری تبدیــل بــه فصــل مشــترک زندگــی اجتماعــی
کلیــۀ شــهروندان و تبلــور زندگــی جمعــی میشــود .بنابرایــن،
هــر چــه یــک فضــای عمومــی شــهری بیشــتر قــادر بــه جــذب
قشــرها و طیفهــای مختلــف شــهری داشــته باشــد ،کاملتــر
و کارآمدتــر اســت .از ســوی دیگــر ،کشــف یــا خلــق چنیــن
فضاهایــی در محیــط شــهری یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای
شهرســازی ،چــه در حــوزۀ برنامهریــزی و چــه در حــوزۀ طراحــی
شــهری ،خواهــد بــود.

«کریســتوفر الکســاندر» معتقــد اســت مــردم ســاکن در شــهرها
بــه هرحــال بــه تماسهــای اجتماعــی مــورد نیــاز خــود دســت
مییابنــد ،زیــرا نمیتــوان بهراحتــی مانــع غریــزۀ اجتماعــی
انســانها در دیــدن و مشــاهدۀ دیگــران و همینطــور دیدهشــدن
توســط دیگــران در فضاهــای عمومــی شــهری شــد (بهزادفــر و
طهماســبی .)1392 ،ایــن موضــوع از ایــن نظــر حائــز اهمیــت
اســت کــه کســب دانــش و بلــوغ اجتماعــی و نیــز دسـتیابی بــه
ســطوح بــاالی فرهنــگ و مدنیــت ،کام ـ ً
ا وابســته بــه مبادلــه و
تعامــل دانــش ،اطالعــات و تجربیــات زندگــی بــا دیگــران اســت.
لــذا مالحظــه میشــود ایــن تعامــل ،بــه فراخــور شــرایط و
موقعیتهــای موجــود ،در انــواع مختلفــی از فضاهــای عمومــی
(رســمی ،نیمهرســمی ،غیررســمی) شــکل میگیــرد (همــان).

فضاهــای عمومــی شــهری زمینــه بازتولیــد فضــا ،زبــان ،فرهنــگ
و نیــز تحــول در آنهــا را نیــز فراهــم مــیآورد .شــهر تجلــیگاه
ارتباطــات اجتماعــی انســانها بــوده و بســتر تحقــق بخــش
عمــدهای از تعامــات اجتماعــی اســت .همــواره گفتــه میشــود
شــهر موجــودی زنــده اســت و گفتمانــی مســتمر و چندســویه
بیــن شــهر بــا ســاکنانش برقــرار اســت .زندهبــودن شــهر ،خــود
معلــول ایجــاد زمینـهای اســت کــه در آن ،ادراک فضــای شــهری از
طریــق شــکلگیری تجربههــا ،انباشــتگی فرهنگــی و اجتماعــی
توســط ســاکنانش تحقــق پیــدا میکنــد (خســتو و ســعیدی چهــارراه ولیعصــر تهــران و جایــگاه آن بــه
رضوانــی .)1389 ،از ســویدیگر ،شهرنشــینان ،همزمــان ،هــم عنــوان یــک فضــای عمومــی شــهری
ایفاگــر نقــش بازیگــر و هــم ایفاگــر نقــش تماشــاچی هســتند و تهــران ،شــهری بــا بیــش از 8میلیــون نفــر جمعیــت ،بزرگتریــن
ایــن فضاهــای عمومــی شــهری هســتند کــه زمینــۀ شــکلگیری شــهر ایــران و یکــی از بزرگتریــن شــهرهای جهــان اســت .در
و تجربــۀ تعامــات اجتماعــی و حیــات اجتماعــی و مدنــی را نظــام شــهری ایــران و از جملــه تهــران ،تــا دوران قاجــار ،فضــای
بــرای مــردم ایجــاد کنــد .هرچنــد در ظاهــر ،فضاهــای عمومــی عمومــی شــهری کــه در آن هــدف اصلــی تعامــل و تبــادل
شــهری ،محیطهایــی بــرای گــذران اوقــات فراغــت ،خوشــی اطالعــات و دانــش عمومــی در خصــوص جنبههــای مختلــف
و لــذت و تفریــح هســتند .ویژگــی جالــب توجــه فضاهــای حیــات جمعــی باشــد ،وجــود نداشــته اســت .کوچههــای تنــگ
عمومــی شــهری آن اســت کــه ســاکنان شــهر بــر اســاس منافــع ،و باریــک در بافتهــای قدیمــی نیــز چنــدان فرصــت و فضــای
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روابــط اجتماعــی در ســطح کالن را فراهــم نم ـیآورده اســت .شــهر
ســنتی بیــش از آنکــه حاصــل یــک گرایــش عــام بــه کلیــت فضــای
شــهری باشــد ،بــه قســمتهای نیمهخودکفایــی بــه نــام محلــه یــا
بــرزن تقســیم میشــد و بــه تناســب ،تعامــات اجتماعــی را نیــز در
همیــن ســطح شــکل مـیداد .ســاکنان شــهرها نیــز در ایــران بیش از
آنکــه شــهروند باشــند« ،محلهونــد» بودنــد .مســلماً حــد تعریفشــده
و نهادینهشــدهای از ایــن رونــد ســطح و ســقف کنشهــای جمعــی
را اقتضــا و محقــق میکــرده اســت .هرچنــد فضاهایــی چــون
مســاجد ،حمامهــای عمومــی ،بازارهــا ،کاروانســراها ،قهوهخانههــا،
زورخانههــا و امثــال آنهــا میتوانســتهاند تــا حــدودی خــأ ناشــی
از فقــدان فضاهــای عمومــی شــهری را پــر کننــد .تعــادل و موازنــۀ
بهدســتآمده بــه هــر روی بــه حیــات جمعــی تــداوم میبخشــید
(پوراحمــد و پوراحمــد.)1393 ،
چهــارراه ولیعصــر تهــران از تقاطــع بیــن دو خیابــان شــریانی اصلی
تهــران ،یعنــی خیابانهــای انقــاب و ولیعصــر شــکل گرفتــه اســت
( تصویــر .)1موقعیــت ایــن دو خیابــان در شــبکۀ خیابانهــای تهــران
راهبــردی اســت .هــر دو خیابــان ،هــم بـ ه واســطۀ طــول آنهــا و هــم
کاربریهــای مســتقر در آنهــا و نیــز بــهواســطۀ حــوادث و رویدادهای
تاریخــی کــه در آنهــا اتفــاق افتــاده اســت ،منحصــر بــه فرد هســتند.
خیابــان انقــاب درواقــع کریــدوری اســت کــه غــرب شــهر را بــه
شــرق آن متصــل میکنــد .خیابــان ولیعصــر نیــز بــه نوعــی شــهر
قدیمــی ری را بــه منطقــۀ شــمالی تهــران یعنــی شــمیران متصــل
میکنــد (منصــوری و آتشــینبار.)1393 ،
عالوهبــر موقعیــت تاریخــی و هندســی دو خیابــان ولیعصــر و انقالب

در پهنــۀ کلــی شــهر تهــران مطالعــات و بررسـیهای متعددی نشــان
دادهانــد کــه چهــارراه ولیعصــر ،بهواســطۀ متصلکــردن مناطــق
شــرقی-غربی و همچنیــن مناطــق شــمالی-جنوبی شــهر تهــران
نقطــۀ ثقــل مرکــز فضایــی شــهر تهــران اســت .از نظــر هندســی نیــز
ایــن نقطــه بــه مرکــز نقشــه شــهر تهــران نزدیــک اســت .خطــوط
حملونقــل عمومــی شــهر نیــز در محلهــای مختلــف بــه یکــی از
دو خیابــان اصلــی گفتهشــده مرتبــط هســتند.

چهــارراه ولیعصــر دارای تاریخچــهای مخصــوص خــود اســت .بنابــر
نوشــتههای «عبــداهلل مســتوفی» رضاخــان خیابــان پهلــوی یــا
ولیعصــر امــروز را بــرای پیونــد کاخ ســعدآباد و کاخ مرمــر ،احــداث
کــرد .خیابــان پهلــوی در طــول ســالهای  1332تــا  1355بــه شــکل
امــروزی خــود درآمــد .ســاخت فروشــگاههای و رســتورانهای متعدد
و کافههایــی کــه شــکل فرنگــی داشــتند ،ایــن خیابــان را تبدیــل
بــه یــک فضــای تفرجــی کــرد .تغییــر نــام ایــن خیابــان از پهلــوی
بــه مصــدق و از مصــدق بــه ولیعصــر در طــی ســالها و تحــوالت
سیاســی ایــران ،شــاهدی بــر اهمیــت ایــن خیابــان نــزد مدیریــت
شــهری اســت (همــان) .چهــارراه ولیعصــر؛ تقاطــع دو خیابــان اصلــی
در تهــران بــه نــام ولیعصــر و انقــاب ،گــره شــهری برجســتهای در
ایــن شــهر بــه حســاب میآیــد.
چهــارراه ولیعصــر در نهایــت بــا توجه به موقعیــت جغرافیایــی ،تاریخی،
فضایــی ،عملکردی ،اجتماعی ،سیاســی و روانشــناختی محیطــی خود،
بــه صــورت بالقــوه میتوانــد یکــی از مهمتریــن ،پرمخاطبتریــن،
ســرزندهترین ،جذابتریــن ،کارآمدتریــن و اثرگذارتریــن فضــای عمومــی
در کل شــهر تهـران باشــد.

تصویر :1موقعیت چهارراه ولیعصر ،تقاطع دو خیابان اصلی انقالب اســامی و ولیعصر در تهران .مأخذ :نگارندگان براســاس .www.googleearth.com
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موانــع شــکلگیری یــک فضــای شــهری نویــن
در چهــارراه ولیعصــر تهــران

بــا اینکــه بــه طــور بالقــوه چهــارراه ولیعصــر کلیــۀ لــوازم و
امکانــات تبدیلشــدن بــه یــک فضــای عمومــی شــهری توانمنــد
و تأثیرگــذار را دارد ،ولــی در حالحاضــر چنیــن نقشــی بــه
آن واگــذار نشــده اســت .در بســیاری از کشــورهای جهــان در
قارههــای مختلــف میتــوان مــوارد مشــابهی را مالحظــه کــرد
کــه در موقعیتهایــی اســتثنایی ماننــد ایــن ،مدیــران شــهری و
شهرســازان از ایــن فرصــت ناپیــدا و گنجینــۀ پنهــان در راســتای
شــکلدهی بــه یــک فضــای شــهری بســیار کارآمــد ،ســرزنده و
منحصــر بــه فــرد ســود جســتهاند .از جملــه فضاهــای مشــابه در
دنیــا کــه موفــق بودهانــد ،میتــوان بــه میــدان تئاتــر روتــردام
(حبیبــی و نورمحمدبیــگ )1391 ،و پوتســدامر پــازا در برلیــن
اشــاره کــرد.

 -۲عــدم توافــق بیــن ســاکنان و مدیریــت شــهر تهــران در تعریــف
چهــارراه ولیعصــر بهعنــوان یــک فضــای عمومــی شــهری غنــی و
ارزشــمند (توضیــح آنکــه مدیریــت شــهری بــا وجــود تالشهــای
بســیار در ســالهای گذشــته هرگــز نتوانســته اســت نظــم بایســته
را بــه شــرایط حاکــم در ایــن چهــارراه تحمیــل کنــد و ایــن فضــا
همــواره مملــوء از حرکتهــای بینظــم و بیبرنامــۀ ســواره و
پیــاده بــوده اســت کــه منجــر بــه تحمیــل بــار شــدید ترافیکــی
بــه ایــن منطقــه شــده اســت (تصاویــر 2و.)3

بــه ایــن ترتیــب ،فرصــت شــکلگیری یــک فضــای عمومــی
شــهری جــاذب و اثرگــذار در چهــارراه ولیعصــر ،از آن گرفتــه
شــده اســت .دالیــل عمــده بــرای چنیــن رخــدادی را میتــوان در
مــوارد ذیــل خالصــه کــرد :

 -۳نــگاه امنیتــی مدیریــت شــهری در تهــران کــه بــهویــژه بعــد از
حــوادث مربــوط بــه انتخابــات  1388پررنگتــر شــد و ب ـ ه جــای
گســترش و ارتقــای فضاهــای عمومــی شــهری و ســپردن آنهــا بــه

تصویــر  : 2منع عبور مرور پیاده در چهارراه ولیعصر ،پیرو احداث نردههای
جداکننده و زیرگذر .مأخذwww.media.isna.ir :

تصویر  :3حرکتهای بینظم سواره و پیاده علیرغم جداسازی آنها توسط
نردهکشی توسط شهرداری .مأخذwww.media.isna.ir :

مــردم ســعی در اشــغال و اســتقرار کاربریهایــی در ایــن فضاهــا
کــرد کــه حضــور ســاکنان شــهر را بــه حداقــل برســاند یــا تبدیــل
بــه حضــوری کنترلشــده کنــد.

نتیجهگیری

 -۴نبــود دانــش الزم درخصــوص فضاهــای عمومــی شــهری و
وجــوب آنهــا بــرای داشــتن جامعــۀ شــهری متمــدن ،ســرزنده و
آگاه و هویــت شــهری ،خــاق و ســالم در بیــن دس ـتاندرکاران و
کارشناســان برنامهریــزی و طراحــی و نیــز مدیــران شــهری.
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 -۱فقــدان روحیــۀ شــهروندی در ســاکنان شــهر تهــران و برخــورد
دائمــی روحیــه و فرهنــگ انطباقنیافتــه بــا فرهنــگ شهرنشــینی
مــدرن کــه در نتیجــه آن ،مطالبــۀ مشــخصی بــرای شــکلدادن
بــه فضاهــای عمومــی شــهری نیمهرســمی و غیررســمی وجــود
نــدارد .ایــن روحیــه بــا وجــود اقدامــات اخیر شــهرداری در بســتن
چهــارراه بــه روی عابــر پیــاده در ســطح ایــن محوطــه ،همچنــان
بــه چشــم میخــورد (تصویــر.)2
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جامعــه بســتری بــرای آمــوزش و شــکلگیری رفتــار اجتماعــی
انســان اســت .انســان از بــدو تولــد در جامعــه رشــد میکنــد و
تعامــل بــا دیگــران را میآمــوزد .آمــوزش غیررســمی جامعــه،
نقــش هــر فــرد را از طریــق شــبکۀ پیچیــده روابــط بیــن افــراد
و عناصــر متعــدد آن ،تعییــن میکنــد .ایــن آموزشهــا بــه
درونیســازی شــخصیت و هنجارهــای اجتماعــی از طریــق

فضای جمعی :ضرورتها و موانع | ناصر براتی و شهرزاد خادمی
جامعهپذیــری و ایفــای نقشهــای مختلــف ،منجــر میشــود.
فضاهــای عمومــی شــهری یکــی از مهمتریــن محیطهایــی
هســتند کــه «فراینــد اجتماعیشــدن» در آن آزادانــه و بــدون
انقیــاد آمــوزش داده میشــود .فضاهــای عمومــی بــا ایجــاد
محیطــی دموکراتیــک کــه همــواره بــر روی عمــوم ،فــارغ از دیــن،
نــژاد ،گرایــش ،طبقــات اجتماعــی و -...بــاز اســت ،بــه فصــل
مشــترک زندگــی همــۀ شــهروندان تبدیــل میشــود کــه در
آن بلــوغ اجتماعــی در مبادلــۀ دانــش ،اطالعــات ،مهارتهــای
اجتماعــی و تعامــل بــا دیگــر افــراد حاصــل میشــود.
چهــارراه ولیعصــر ،نقطــۀ تالقــی دو خیابــان اصلــی و مهــم شــهر
تهــران ،بــه نامهــای انقــاب اســامی و ولیعصــر ،یکــی از
مکانهایــی اســت کــه در طــول تاریــخ تهــران و پیــرو احــداث
ایــن دو خیابــان ،همــواره بــهعنــوان یکــی از نقــاط عطــف شــهری

در تهــران مطــرح بــوده و یــک مــکان بــا توانایــی بالقــوۀ بســیارزیاد
بــرای تبدیلشــدن بــه فضــای عمومــی و جمعی اســت .امــا عواملی
ماننــد فقــدان روحیــۀ شــهروندی و فرهنــگ شهرنشــینی مــدرن
در بیــن ســاکنین تهــران ،نبــود فهــم مشــترک میــان ســاکنین
و مدیــران شــهری در تعریــف و بهــرهوری از چهــارراه ولیعصــر،
برخــورد امنیتــی مدیــران شــهری بــا ایــن مــکان و ســعی در حذف
حضــور فیزیکــی مــردم آشــکارا در ازای الویـتدادن بــه ســواره در
شــهر و نهایتــاً ،فقــدان دانــش و ســواد کافــی دربــارۀ فضاهــای
عمومــی ،خصوصیــات و الــزام وجــود آنهــا بــرای داشــتن جامعـهای
متعالــی در بیــن طراحــان و مدیــران شــهری ،ســبب شــدهاند کــه
ایــن چهــارراه علیرغــم تــوان فضایــی بــاال بــرای تبدیلشــدن بــه
یکــی از مصادیــق فضــای عمومــی شــهری ،فرصــت بالفعلکــردن
توانایــی هــای خــود را بــه دســت نیــاورد.
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